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Koledzy! 
        W dniu dzisiejszym kończymy drugi w tym roku, a dziewiętnasty z rzędu zjazd

szkoleniowy CWKO. Był on nie typowy z dwóch powodów: po raz pierwszy odbywał się na
terenie ośrodka jazdy w Łańsku, a po drugie mieliśmy pełną obsadkę kursów I, II i III stopnia,
co  pomogło  realizować  program.  Kursy  były  przeprowadzone  według  aktualnych
zmodyfikowanych zasad, które są adekwatne do dzisiejszych potrzeb i wymagań na stopnie
FKO. Zajęcia prowadzono tak, aby była możliwość doskonalenia tego co najważniejsze w
Kawalerii  –  jazdy  konnej,  władania  białą  bronią,  musztry,  a  nade  wszystko  postawy  i
zachowań na miarę Kawalerzysty. 

XIX kurs CWKO po raz drugi w historii, podobnie jak miało to miejsce w CWK w
Grudziądzu, był zadedykowany pamięci bohatera z przeszłości. Został nim drugi komendant
CWK  -  Gen.  Bryg.  Zygmunt  PODHORSKI,  który  bacznie  przyglądał  się  Waszym
poczynaniom  z  portretu  zawieszonego  w  Sali  wykładowej.  Szanowanie  przeszłości  i
możliwość  żywego  nawiązywania  do  niej  to  wielka  rzecz.  Wy,  zgromadzeni  tu  dzisiaj
kawalerzyści  zostajecie  absolwentami  Centrum  Wyszkolenia  Kawalerii  Ochotniczej  i
dołączacie do elitarnego grona.  Nauczyliście się jak nosić prawidłowo mundur, jak stroczyć
rząd kawaleryjski, jak maszerować czy prezentować broń. Na nic zda się to wszystko jak nie
wdrożycie poznanych zasad w codziennej służbie przez ciągłe ich powtarzanie.  

Chcemy,  żeby  absolwenci  szkoły  byli  właśnie  tym  wspomnianym  WZOREM  i
rozsiani po Polsce w swoich oddziałach, realizowali ważną dla mnie zasadę robić wszystko
nie na 100 ale na 120 %. Dzięki temu stworzymy ochotniczą kawalerię, z której naprawdę
będziemy dumni. 

Jak  wiecie  Centrum  Wyszkolenia  Kawalerii  Ochotniczej  stara  się  pielęgnować
grudziądzkie  tradycje.  Przypominamy  Wam  historię  CWK,  sylwetki  sportowców  i
komendantów. Jednak szkoła to  nie  tylko  miejsce,  kadra czy system szkolenia.  Szkoła to
zasady,  pamięć o przeszłości,  fason, który jest w jej  absolwentach.  To zasady,  którymi  w
swojej kawaleryjskiej służbie będziecie posługiwać się na co dzień.  Cóż więc to innego niż
zasady przyświecające absolwentom „Grudziądza”. Chcę aby każdy z Was po naszym kursie
czuł  związek  z  przedwojennym  Centrum  Wyszkolenia,  żebyście  czuli  wewnętrzny



obowiązek, aby odwiedzić „Kawaleryjską Alma Mater”. Chcę żebyście każdego dnia o tym
pamiętali i swoją postawą starali się do tych tradycji nawiązywać.

W ostatni weekend sierpnia w tym roku, odbędzie się wyjątkowa uroczystość. Kadra i
absolwenci  naszej  szkoły,  z  prymusami  na  czele  wezmą  udział  w  corocznym  zjeździe
absolwentów CWK w Grudziądzu. Wykonamy pokazy konne, będziemy stali na warcie przy
tablicach pamięci czy pochylimy głowę przy nagrobku komendanta szkoły. Będzie to szansa,
żebyście pokazali, że dzisiejsi kawalerzyści idealnie się prezentują, szarmancko i z fasonem
zachowują i kiedy trzeba nie brak im tej pozytywnej kawaleryjskiej fantazji. To nasz wielki
obowiązek, sztafeta pokoleń, aby pamięć o barwnej kawaleryjskiej przeszłości nie umarła. Od
dziś oprócz pielęgnowania tej macierzystej pułkowej, dołączacie do nowego grona, które ma
zaszczyt dbania o pamięć i tradycje Centrum Wyszkolenia Kawalerii. 

Nawiązując  do  przedwojennej  symboliki  będę  zabiegał  żeby  powstały  dwie  duże
tablice, na których umieszczać będziemy imiona i barwy pułkowe prymusów naszych kursów.
Jedna z nich umieszczona zostanie w miejscu naszych kursów a druga w Grudziądzu. Liczę,
że dzięki temu Wasze starania, praca i szkolenie nabierze nowego wymiaru. 

Mam również nadzieję, że trudy i niedogodności jakie mogły się pojawić podczas tego
tygodnia,  szybko  pójdą  w  niepamięć,  a  wspominać  będziecie  tylko  tą  nie  powtarzalną
atmosferę  miejsca  i  szkoleniowców,  dzięki  którym  podnieśliście  swoje  umiejętności  i
nabraliście  fasonu  Kawalerzysty.  Chciałbym  również  w  tym  miejscu  podziękować  całej
kadrze  kursu,  która  podzieliła  się  swoja  wiedzą,  umiejętnościami  i  doświadczeniem,
wszystkim oficerom i podoficerom kawalerii ochotniczej za wzorowe wypełnienie swojego
obowiązku oraz Paniom: Monice GAWLIŃSKIEJ, Annie PANAS, Marcie KRZEMIŃSKIEJ
i  Adzie  ZMYSŁOWSKIEJ  -  instruktorom  jeździeckim,  za  doskonalenie  Waszych
umiejętności  jeździeckich.  Szczególne  podziękowania  należą  się  również  kpr.  Rafałowi
BALCEROWI, który przez cały kurs dbał o naszych najwierniejszych przyjaciół  – konie.
Dziękuję również Panu rtm. kaw. och. Piotrowi SZAKACZOWI za udostępnienie Swojego
ośrodka jeździeckiego.

Szczególnie chciałbym podziękować szwol. kaw. och. Piotrowi GRZYBOWSKIEMU
za zorganizowanie zajęć strzeleckich z broni krótkiej i długiej. W zorganizowanej rywalizacji
w poszczególnych kursach odpowiednie miejsca zajęli:

 Kurs I stopnia:

- ułan kaw. och. Paweł KWINECKI I miejsce,
- ułan kaw. och. Daniel ZARZYCKI II miejsce,
- ułan kaw. och. Szymon BORCZYŃSKI III miejsce.

 Kurs II stopnia:

- ułan kaw. och. Mateusz ARAK I miejsce, 
- st. szwol. kaw. och. Piotr Mizerski  II miejsce,
- st. ułan Mateusz KWINECKI III miejsce.



1. Zaliczenia:

1.1. Kurs I Stopnia: 

Sekcja 1:
1. Ułan kaw. och. BORCZYŃSKI Szymon 1 PU 17 lokata 378,25
2. Ułan kaw. och. DYBKOWSKI Piotr 1 PU 15 lokata 395,75 
3. Ułan kaw. och. TYL Krzysztof  1 PU 18 lokata 384,75  
4. Ułan kaw. och. ZARADKIEWICZ Karol 1 PU 16 lokata 385,50
5. Ułan kaw. och. ZARZYCKI Daniel 1 PU 13 lokata 407,75

Sekcja 2:
1. Ułan kaw. och. GAWROŃSKI Grzegorz 15 PU 10 lokata 433,00 
2. Ułan kaw. och. KWINECKI Paweł 15 PU 5 lokata 464,75 
3. Ułan kaw. och. ŁĄCZKOWSKI Wojciech 15 PU 3 lokata 473,75 
4. Strzelec  ANDRZEJEWSKI Piotr PKK 11 lokata 428,25 
5. Strzelec  MYTKOWSKI Marcin PKK 7 lokata 450,50
6. Strzelec  SIKORSKI Leszek PKK 12 lokata 416,75      

Sekcja 3:
1. Szwol. kaw. och. OPAŁKO Konrad 3 PSzwol 2 lokata 476,75
2. Ułan kaw. och. ŁYSZCZARZ Maciej 9 PU 4 lokata 465,25  
3. Ułan kaw. och. MOCZYDŁOWSKI Miłosz9 PU 14 lokata 403,50
4. Ułan kaw. och. BEDNAREK Kamil 23 PU 6 lokata 454,75  
5. Ułan kaw. och. JEZNACH Jakub 23 PU 1 lokata 479,25
6. Ułan kaw. och. MIROS Aleksander 23 PU 9 lokata 448,25 
7. Ułan kaw. och. WOJTOŃ Szymon 23 PU 8 lokata 450,25

1.2. KURS II stopnia - zaliczam I tydzień:

1. St. szwol. kaw. och. KSIĄŻCZAK Piotr 3 PSzwol 
2. St. szwol. kaw. och. MIZERSKI Piotr    3 PSzwol 
3. Ułan kaw. och. ARAK Mateusz 8 PU 
4. Kpr. kaw. och. KWINECKI Mateusz 15 PU
5. Kpr. kaw. och. PODSIADŁO Mikołaj   15 PU
6. Kpr. kaw. och. SAMCIK Szymon   15 PU

1.3. KURS III stopnia:

1. Por. kaw. och. ŻMUDZKI Franciszek 8 PU – całość kursu
2. Wach. podch. HUBERT Marcin 3 PSzwol – całość kursu
3. Kpr. podch. IŻYKOWSKI Jacek 3 PSzwol – całość kursu
4. Kpr. kaw. och. KĘDZIERSKI Andrzej         20 PU – całość kursu
5. Plut. kaw. och. DĄBRÓWKA Krzysztof 8 PU - zaliczam II tydzień
6. Plut. kaw. och. STELMACH Jakub 8 PU - zaliczam II tydzień
7. Kpr. kaw. och. FOREMNY Paweł 3 PSzwol - zaliczam I tydzień
8. Chor. kaw. och. KOMASA Łukasz 15 PU - zaliczam I tydzień
9. Chor. kaw. och. LISIECKI Wojciech 15 PU - zaliczam I tydzień
10. Kpr. kaw. och. ŁANKOWSKI Arkadiusz 23 PU - zaliczam I tydzień                



1.4. Nie zaliczam kursu I stopnia:

1. Ułan kaw. och. GÓRSKI Natan 1 PU

2. Stopnie Kawalerii Ochotniczej:

2.1. Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia szwoleżera ułana i 
strzelca konnego kawalerii ochotniczej dla:

 ZARZYCKI Daniel,
 MOCZYDŁOWSKI Miłosz,
 DYBKOWSKI Piotr,
 ZARADKIEWICZ Karol,
 BORCZYŃSKI Szymon,
 TYL Krzysztof.

2.2. Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia st. szwoleżera ułana i 
strzelca konnego kawalerii ochotniczej dla:

 JEZNACH Jakub,
 OPAŁKO Konrad,
 ŁĄCZKOWSKI Wojciech,
 ŁYSZCZARZ Maciej,
 KWINECKI Paweł,
 BEDNAREK Kamil,
 WOJTOŃ Szymon,
 MIROS Aleksander,
 GAWROŃSKI Grzegorz,
 SIKORSKI Lech.

2.3. Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia wachmistrza kawalerii 
ochotniczej dla:

 Kpr. kaw. och. KĘDZIERSKIWMU Andrzejowi.

3. Wyróżnienia:

3.1.  Pragnę poinformować że prymusem XIX kursu I stopnia został:

 Ułan kaw. och. JEZNACH Jakub 479,25/553,5 pkt

Komendant CWKO
rtm. kaw. och. Piotr SZKACZ


